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Η εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος μετρά 78 χρόνια διαρκούς παρουσίας στην ελληνική αγορά τροφίμων και έχει ταυτιστεί στη συνείδηση 

των συνεργατών, των προμηθευτών και των πελατών της με την παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Διαθέτει ένα 

ευρύ δίκτυο 386 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί περισσότερους από 14.200 εργαζομένους, συμβάλλοντας 

δυναμικά στην εθνική οικονομία, ενώ αποτελεί και έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτικούς φορείς.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος: http://www.ab.gr/  

Για επικοινωνία με την εταιρεία: Αλεξία Μαχαίρα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, τηλ. 210 6608483 

amachera@ab.gr 

Αθήνα, 01/06/2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για 7
η
 συνεχή χρονιά η ΑΒ Βασιλόπουλος έκανε το καλό 

πράξη μέσα από την ομαδική προσπάθεια 

Είμαστε εδώ, για τους 7.000 Εθελοντές, που  ένωσαν τις δυνάμεις τους στην «Ημέρα 

Εθελοντισμού ΑΒ» 2017. 

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, την Κυριακή 28 Μαΐου, πραγματοποίησε για 7
η
 συνεχή χρονιά, την 

«Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ». Οι 7.000 εθελοντές από όλη την Ελλάδα, μέσω του δικτύου των 

καταστημάτων ΑΒ, ένωσαν τις δυνάμεις τους και αψηφώντας τη βροχή πραγματοποίησαν 

περισσότερες από 160 ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις σε κάθε γωνιά της χώρας, 

για κάθε γειτονιά της Ελλάδας.   

Όλοι μαζί, πραγματοποιήσαμε από καρδιάς πράξεις αγάπης ενισχύοντας φορείς όπως: η 

Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- ΕΛΠΙΔΑ», η Κιβωτός του Κόσμου,η 

Unesco,  το Χαμόγελο του Παιδιού, το Παιδικό Χωριό SOS Φιλύρου Θεσσαλονίκης, «Άγιος 

Σπυρίδων» Κέντρο Ειδικών Παιδιών Ηρακλείου Κρήτης, την Τράπεζα Αγάπης Μητρόπολης 

Θήβας, το Ιδρυμα «Αγία Μαρίνα» Καβάλας, το Γηροκομείο Καστοριάς,το Ιωακείμειο 

Γηροκομείο Αλεξανδρούπολης, ο Ερυθρός Σταυρός Μυτιλήνης, η «Κιβωτός της Αγάπης» 

Πάτρας, ΟΚΑΝΑ Φλώρινας κ.α 

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας και στον εθελοντισμό. 

Διαθέτωντας χρόνο και μεράκι, από το 2011, επιδιώκουμε να κάνουμε τη διαφορά μέσα από 

την ομαδική προσπάθεια. Επενδύοντας στον  «Εθελοντισμό» κάνουμε πράξη το  όραμα 

προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας και της κληρονομιάς μας.  

78 χρόνια είμαστε εδώ με καθημερινό προορισμό να προσφέρουμε το καλύτερο για όλους. Η 

«Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ» έχει γίνει πια θεσμός. Ένας θεσμός, που εδώ και εφτά χρόνια 

συνεισφέρει στις τοπικές κοινωνίες και θα συνεχίσει να το κάνει. Με τη δυναμική συμμετοχή 

των μελών της ΑΒητικής οικογένειας, των φίλων και των πελατών μας σπάσαμε φέτος το 

φράγμα των 37.000 εθελοντών και των 1.100 δράσεων συνολικά στα 7 χρόνια εθελοντισμού 

μας! Και την επόμενη χρονιά, θα συνεχίσουμε δυναμικά, με πίστη στον εθελοντισμό και ακόμα 

περισσότερες δράσεις σε όλη την Ελλάδα!  

Ο Εθελοντισμός, είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης της ΑΒ Βασιλόπουλος, «Το ΑΒητάρι της Αγάπης». Εδώ, για εμάς κάθε γράμμα είναι μια 

μοναδική ιστορία προσφοράς.  

Για αυτό είμαστε Εδώ!  

Περισσότερες πληροφορίες για την «Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ» μπορείτε να βρείτε στο ab.gr  


